REGISTRO DE Phagicola arnaldoi (Digenea: Heterophyidae) E Echinostoma sp. (Digenea: Echinostomatidae) EM CÃES  DO EXTREMO SUL DO RS, BRASIL.
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INTRODUÇÃO

      Os cães representam a maioria dos animais de estimação, tendo um convívio direto com o homem. Podem ser infestados por parasitos intestinais, que além de chegarem a levá-los à morte, podem representar riscos à saúde humana por serem agentes de zoonoses.
      Altas prevalências de animais errantes infectados por Toxocara spp. e Ancylostoma spp. contribuem para contaminação ambiental por ovos e larvas destes parasitos, o que representa uma importante fonte de infecção para homens, principalmente crianças. Os cães também podem ser hospedeiros de várias espécies de trematódeos, entre eles Phagicola arnaldoi (Travassos, 1929) e Echinostoma sp. (Rudolphi,1809), dos quais algumas espécies podem ser agentes de zoonoses [12].
      Phagicola arnaldoi possui corpo ovóide, medindo de 0,69 a 0,89 mm x 0,38 a 0,43 mm. A cutícula é espinhosa, com 16 espinhos circum-orais, pré faringe longa, esôfago curto e cecos intestinais longos. Os testículos são redondos, o ovário é redondo e intercecal, e as glândulas vitelínicas são constituídas por dois grupos laterais de 9 a 12 folículos relativamente grandes [11]. 
      Esse parasito tem como hospedeiros intermediários peixes e anfíbios e como hospedeiro definitivo aves (sobretudo piscívoras) e mamíferos, inclusive cães [11, 8].
      A presença de metacercárias de Phagicola, em vísceras de tainha (Mugil spp.) já foi registrada no litoral dos Estados Unidos da América (EUA) e em alguns países da América do Sul [2, 1, 8, 7].  Sua  prevalência em tainhas da América do Sul é alta, sendo o baço, fígado e coração, os órgãos onde se encontram as maiores concentrações de metacercárias [2].
      Echinostoma sp. possui corpo alongado, dupla coroa de espinhos não interrompida dorsalmente na extremidade anterior. As ventosas são próximas entre si, logo adiante do acetábulo. A bolsa de cirro é pequena, os testículos redondos ou ovais, situados no mesmo campo. O ovário pode ser redondo ou elipsóide, pouco anterior aos testículos. O útero é longo, constituído de várias alças, e as glândulas vitelinas laterais (podendo ser parcialmente intercecais), posteriores aos testículos [11] .
       Os ovos são eliminados para o exterior com as fezes, e, em condições favoráveis, em cerca de três semanas de incubação, eclodem e libertam o miracídio na água. Várias espécies de caramujos aquáticos dos gêneros Planorbis, Helisoma, Lymnaea, Stagnicola e Physa podem servir de hospedeiros intermediários. Os miracídios nadam até encontrar os moluscos nos quais penetram e se desenvolvem até cercarias, após dois estádios de rédias. O desenvolvimento no molusco dura de duas a três semanas. As cercárias, ou se transformam em metacercárias no mesmo caramujo, ou são expelidas na água onde penetram em um segundo hospedeiro intermediário, geralmente um outro molusco, um girino, um sapo ou um peixe, nos quais se transformam em metacercárias.
      Os hospedeiros definitivos se infectam pela ingestão dos hospedeiros intermediários contendo as metacercárias. Os trematódeos atingem a maturidade, no hospedeiro definitivo, entre 15 e 19 dias [6].
      Os membros da família Echinostomatidae têm potencial zoonótico, com infecção em pássaros, répteis e mamíferos, incluindo humanos [4, 11]. 
      No Brasil, Phagicola arnaldoi já foi citado parasitando cães errantes em Vitória no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo [10, 11, 5, 3]. Echinostoma sp., já foi encontrado parasitando cães errantes em Curitiba no Paraná [9].
      Na região de Santa Vitória do Palmar, extremo sul do RS, não é conhecida a fauna parasitária da grande população de cães errantes, que começaram a ser apreendidos pelo Canil Municipal, do Serviço de Vigilância da Secretária Municipal de Saúde.
     O presente estudo teve como objetivo, registrar os helmintos gastrointestinais em cães errantes, obtendo dados que sirvam para o esclarecimento da população sobre a importância em reduzir a população de cães errantes na cidade de Santa Vitória do Palmar, RS.

MATERIAL E MÉTODOS

      No presente trabalho foram realizadas necropsias em 12 cães errantes apreendidos nas vias públicas de Santa Vitória do Palmar, pelo Serviço de Vigilância Sanitária. O aparelho digestório dos animais necropsiados foi acondicionado em sacos plásticos, identificados, e enviados em caixa térmica de isopor, contendo gelo, ao Laboratório de Parasitologia, Instituto de Biologia da UFPEL. Os parasitos (nematódeos, cestódeos e trematódeos) foram armazenados, clarificados e corados (quando necessário) para posterior identificação, de acordo com as características morfológicas, segundo chaves de classificação [15, 14, 13, 11].


RESULTADOS E DISCUSSÃO

      Dos 12 cães examinados, 91,7% encontravam-se parasitados, por uma ou mais espécie, sendo mais freqüente Ancylostoma sp., encontrado em todos os cães parasitados. Foram detectados parasitos no intestino grosso (Trichuris vulpis, em 16,7% dos cães) e delgado: Ancylostoma sp.,em 91,7%, cestódeos, em 66,7%, Toxocara canis em 16,7%, Phagicola arnaldoi  em 25% e Echinostoma sp. em 16,7%..
      Phagicola arnaldoi  (Figura 1), foi encontrado no terço final do intestino delgado de 25% dos cães examinados; esse parasito já havia sido descrito em cães e gatos de SP e RJ [6] e Espírito Santo [3]. A carga parasitária média foi de 45,3 exemplares/cão parasitado.  A característica plana e alagadiça da região onde vivem esses cães errantes podem favorecer sua infecção pelo trematódeo, cujas metacercárias se desenvolvem em peixes e anfíbios [2].
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Figura 1 - Exemplar de Phagicola arnaldoi coletado do intestino delgado de cão de rua no extremo sul do Rio Grande do Sul (Carmin-Borax, 100 x).
 
	Quanto a Echinostoma sp. (Figura 2), apenas dois exemplares foram detectados, sendo que um exemplar estava no terço médio e o outro no terço final do intestino delgado, sendo encontrado um exemplar por cão infectado. Esse trematódeo somente havia sido registrado em cães no Paraná [9]; ainda não foi possível identificar a espécie.
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Figura 2 - Exemplares de Echinostoma sp., a fresco, coletados do intestino delgado de cães errantes de Santa Vitória do Palmar, RS. (20 x)

CONCLUSÕES

      Este é o primeiro registro dos trematódeos Phagicola arnaldoi e Echinostoma sp., em cães no Rio Grande do Sul, ampliando a distribuição geográfica dos mesmos. Até o momento, são escassas as informações epidemiológicas sobre os mesmos, necessitando maiores estudos, sobretudo sobre o Echinostoma sp., devido ao potencial zoonótico de algumas espécies.    
      Os resultados também confirmam a alta prevalência de infecção dos cães errantes por Ancylostoma e Toxocara, constituindo um foco de contaminação do meio ambiente e pondo em risco a saúde pública local.
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